
 سورة الفاتحة
 الرحمن العالمين رب هلل الحمد. الرحيم الرحمن اهلل بسم )) :تعاىل اهلل قال الرجيم ناالشيط من باهلل أعوذ

.آخرها إىل(( ... الرحيم  
 إن :وقيل ؛كاملة نزلت سورة أول إهنا :قيل وقد ؛الكرمي القرآن هبا أفتتح ألنه بذلك مسيت الفاحتة سورة :أوال 

.أعلم اهللف السور جاءت مث كملها تعاىل اهلل وأن ؛اقرأ: كاملة نزلت سورة أول  
 ،آدم بين وطرق ،واجلزاء ،واألحكام ,التوحيد يف ،القرآن معاين جممل على تشتمل إهنا: العلماء قال السورة هذه
 هبا تتميز مميزات هلا السورة وهذه ؛أما يسمى للشيء املرجع املرجع، هو واألم ؛القرآن أم مسيت وهلذا ؛ذلك وغري
 يقرأ لم لمن صالة فال) ؛الشهادتني بعد سالماإل أركان أفضل هي اليت الصلوات يف ركن أهنا:  منها ؛غريها عن

.(الكتاب بفاتحة  
 قرأها للذي قال وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب ألن ؛اهلل بإذن شفي املريض على هبا قرئ إذا رقية أهنا :ومنها 

.  (؟رقية أنها يدريك وما) :قال له ديغالل على  
 األحوال أو اخلطب هبا ويبتدئون ،ءالدعا هبا خيتمون ارواصو  ؛بدعة السورة هذه يف اليوم الناس بعض بتدعا وقد

 بعض وأ ؟ جاء أين من ؟الفاحتة راجع يشإ ؛الفاحتة :ذلك بعد قال دعا مث دعا مث دعا إذا ثالم جتد ؛غلط وهذا
  . واإلتباع التوقيف ؟علي مبناها العبادات ألن ؛غلط أيضا وهذا أحواله يف أو خطبه يف هبا يبتدئ الناس
 من وال ،املعىن حيث من البسملة عن الكالم إىل حاجة وال .{يمحالر  الرحمن اهلل بسم}: وجل عز اهلل يقول
 بني خالف هذا يف ؟ ال أو الفاحتة من آية البسملة هل الكالم لكن .كثريا علينا تكررت ألهنا اإلعراب حيث

 إال الصالة تصح ال أنه ويرى ،ةاجلهري الصالة يف جهرا هبا ويقرأ الفاحتة من آية إهنا :يقول من فمنهم ؛العلماء
. الفاحتة من ألهنا البسملة بقراءة  

:  النص أما  ؛السورة وسياق النص :هذا ودليل احلق هو القول وهذا الفاحتة من ليست إهنا :يقول من ومنهم 
 قسمت:  ىتعال اهلل قال) :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي هريرة أيب حديث يف جاء فقد

 :قال وإذا عبدي حمدني :قال ((العالمين رب هلل الحمد)) :قال فإذا نصفين عبدي وبين بيني الصالة
 :قال وإذا ؛عبدي مجدني :قال ((الدين يوم مالك)) :قال وإذا ؛عبدي علي أثنى :قال ((الرحيم الرحمن))
 ((المستقيم الصراط هدناإ)) :قال وإذا ؛نصفين عبدي وبين بيني هذا :قال ((نستعين وإياك نعبد إياك))

. الفاحتة من ليست البسملة أن على كالنص وهذا( سأل ما ولعبدي لعبدي هذا :قال ؛آخرها إلي  



 السورة موضوع على ياتاآل سبع توزع أن أردت وإذا ،باالتفاق آيات سبع فالفاحتة السياقحيث  من أما 
 بيني الصالة قسمت): فيها اهلل قال اليت اآلية وهي ((نستعين وإياك نعبد إياك: ))قوله هو نصفها أن وجدت

 يوم مالك)) ،الثانية ((الرحيم الرحمن)) ،واحدة ((العالمين رب هلل الحمد)) ألن ؛(نصفين عبدي وبين
 منها قسم :قسمان وهي ن،اآل وسط يعين ،الرابعة ((نستعين وإياك نعبد إياك)) ،هلل حق وكلها ؛الثالثة ((الدين

 غير)) للعبد ((عليهم أنعمت الذين صراط)) للعبد (( المستقيم الصراط إهدنا)) للعبد حق وقسم ،هلل حق
 أن لزم آية البسملة إن قلنا لو  اللفظ حيث من السياق جهة من مث . للعبد ((الضالين وال عليهم المغضوب

 صراط)) شف آيتني قدر على طويلة على قدر آيتني، لزم أن تكون كم؟ قدر على طويلة السابعة اآلية تكون
 الصراط إهدنا)). سطرين ؟ عندكم سطر من كم  ((الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين

 هلل الحمد)) و ،كذلك (( الرحيم الرحمن)) سطر من أقل ((الدين يوم مالك))  عندكم سطر  ((المستقيم
 فالصواب ؛سطران وهذه سطر من أقل اآليات بعض أن مع تناسب هناك يكون فكيف ؛كذلك ((العالمين رب

  .السور بقية من ليست البسملة أي أهنا كما  ؛منها ليست البسملة أن فيه شك ال الذي
 ؛والفعلي ،والوصفي ،الذايت بالكمال احملمود وصف ((الحمد))  ((لميناالع رب هلل لحمدا)) : تعاىل اهلل قال 

 هذا من بد وال ؛والتعظيم احملبة مع بالكمال احملمود وصف فهو ؛أفعاله ويف ،صفاته ويف ،ذاته يف كامل فهو
 وهلذا ؛مدحا يسمى وإمنا محدا يسمى ال تعظيم وال حمبة بدون بالكمال الوصف جمرد ألن: العلم أهل قال ؛القيد
 هلم يأيت مث اخللفاء أمام يقف الشعراء بعض جتد ،شيئا منه ينال أن يريد لكنه املمدوح حيب ال إنسان من يقع

 حمبة وجل عز لربنا محدنا لكن؛  منهم خوفا أو ،يعطونه الذي باملال حمبة ولكن ؛فيه حمبة ال عظيمة بأوصاف
. والتعظيم احملبة مع ؟ يشإ بالكمال حممود وصف أنه احلمد يف القيد من البد صار لذلكف ؛وتعظيم  

 األعالم تتبعه علم وهو ؛غريه به يسمى ال وجل عز ربنا على علم اللفظ هذا وجل عز اهلل ((هلل)) :وقوله 
 الحميد العزيز صراط))  :تعاىل قوله مثل قليلة مواضع يف إال متبوعا يأيت دائما وهلذا ؛األمساء تتبعه أي األخرى

. قليل وهو قبلها ملا تابعة كلمة هذه كلمة نفإ..((  السموات في ما له الذي اهلل  
 ،وجل عز اخلالق فهو ؛والتدبري وامللك، اخللق، :أوصاف ثالثة فيه اجتمع ما هو الرب ((العالمين بر ): وقوله
 ؛العامل من فهو اهلل سوى من كل :العلماء قال ((العالمين))و .ءشي لكل املالك وهو ،األمور جلميع املدبر وهو

.وتعاىل سبحانه خالقهم على علم ألهنم بذلك ووصفوا  
 الرمحة ذوا هو ((الرمحن))و ؛أخرى صفة ((الرحيم))و ؛اجلاللة للفظ صفة ((الرحمن))  ((الرحيم الرحمن))

 ((الرحيمـ))ب ءجي أنه ولو ؛فعله ((الرحيم))و وصفه ((فالرحمن)) ؛الواصلة الرمحة ذوا هو ((الرحيم))و ؛الواسعة



 ((الرحيم))و بالوصف ((الرحمن)) فسر ااقرتن إذا لكن والفعل الوصف لشمل وحده ((الرحمنـ))ب و وحده
 مبنية تعاىل ربوبيته أن على دليل الربوبية ذكر بعد ((الرحيم الرحمن)) ذكر ويف   ((. الرحيم الرحمن)) ؛بالفعل

  . الواصلة الواسعة الرمحة للخلق الرمحة ، الرمحة على
 اجلزاء يش؟أ مبعىن هنا ((الدين)) و ؛القيامة يوم هو ((الدين يوم))و ؛ لرب صفة مالك  ((الدين يوم الكم))

.اليوم ذلك يف غريه مالك فال اخلالئق فيه جيازى الذي اليوم لذلك مالك تعاىل و سبحانه أنه يعين اجلزاء مبعىن  
 يف يكون إمنا وسلطانه وملكه ملكوته ظهور لكن ؛بلى: فاجلواب ؟ والدنيا الدين مالك أليس :قائل قال نفإ 

 يظهر الدنيا يف. القهار الواحد هلل:  فيقول حدأ جييب فال ؟ اليوم امللك ملن ينادي تعاىل اهلل ألن ؛اليوم ذلك
 للسموات ربا هناك أن يرون ال مثال شيوعيونالف ؛هم إال مالك ال أنه شعوهبم يعتقد ملوك يظهر بل امللوك

 ألنه الدين بيوم ملكه خص إذا   طيب .رئيسهم هو رهبم وأن تبلع وأرض تدفع أرحام :حياة اأهن يرون ،رضواأل
  . وملكه ملكوته فيه يظهر

 يسمى وال،املطلقة السلطة ذوا هو امللك ألن ؛املالك من أخص وامللك(( الدين يوم ملك )) سبعية قراءة ويف
 الفقري جتد ذاوهل ؛رعية حتته يكون أن حيتاج ال هو مث، مطلقة سلطة له ليسهو ف مالك أما رعية حتته من الإ ملك

 ملك وعال جل ملكه أن وهو ،عظيمة فائدة القراءتني بني اجلمع يف لكن ؛شاته ميلك بقرته ميلك الصعلوك
 ومن ؛شيء التدبري من له وليس امسا ملكا يسمى ،مبالك ليس ولكن ملكا يكون من اخللق من ألن ؛حقيقي
  . ملك مالك وجل عز الرب لكن ؛الناس كعامة ملكا يكون وال مالكا يكون من الناس

 أنه نعم جتيبون؟ فبماذا ((نعبد إياك)) إعراب طلبنا لو ((نعبد إياك)) ؛نعبد . ((نستعين وإياك نعبد إياك))   
 مهم أمر فات وصلنا لو :فنقول ؛نعبدك: نقول أن ميكن يعين ،الوصف إمكان مع انفصل وملاذا ؛مقدم به مفعول

 ؛عربية بلغة وليس الكالم يستقيم ما نعبد ك: قلت لو ؛يفصل أن لزم للحصر قدمناه ملا فهنا ؛احلصر وهو أال
 يضعون ـ  منهم ياكمإو  اهلل جعلينـ  املؤمنني جتد وهلذا ؛ذل أكمل له نتذلل أي ((نعبد)) ؛سواك ال يعين ((اكيإ))
 يسجد ؛الرتاب من جبهته متتلئ الرتاب على يسجد :وجل عز هلل ذال األقدام طئمو  يف أجسامهم يف ما شرفأ

 ؛ أبدا املؤمن وافق ما يل  واسجد كلها الدنيا أعطيك أنا :قال إنسانا أن ولو هلل ذال هذا كل، األقدام موقع على
 مل من ألن ؛عنه اهلل هنى ما كل وترك ،به اهلل أمر ما بكل القيام تتضمن والعبادة  .وجل عز هلل الذل هذا ألن

  مل ولو ؛أبدا ؟ حقا عابدا يكون فهل به املأمور يفعل مل لو يعين األمر يفعل مل لو ؛بعابد فليس كذلك يكن
 يقوم أن تستلزم فالعبادة إذا؛الشرعي مراده يف املعبود وافقي الذي العبد ؛حقا عبدا كان ما عنه املنهييرتك 

 ال، ؟ اهلل معونة بغري يكون أن ميكن هذا قيامك هل ولكن  ؛عنه هني ما كل يرتك وأن ،به أمر ما بكل اإلنسان



 بني جيمعسبحانه وتعاىل  واهلل ،العبادة على إياك إال نستعني ال يعين ((نستعني وإياك)): قال وهلذا ميكن ال
 مبعونة إال األكمل الوجه علي بالعبادة قيام ال ألنه ؛الكرمي القرآن من عدة مواطن يف التوكل أو ستعانةواال العبادة

  .عليه والتوكل ،إليه يضو والتف ،اهلل
 (()الصراطة )اخلالص وبالصاد بالسني:  قراءتان فيها ((الصراط)) ((المستقيم الصراط هدناا))    

 فأنت التوفيق وهداية اإلرشاد هداية ((ةالهدايـ))ب واملراد ؛الطريق هنا بالصراط واملراد ؛((الصراط))و((لسراطا))
 بنفسها متعدية جاءت وهلذا ؛وعمال علما وعمال، علما تعاىل اهلل تسأل  ((المستقيم الصراط هدناا)) بقولك

 الطريق يف واهلداية ،بالعلم وهذا الطريق إىل اهلداية فيشمل ؟ عرفتم الغاية ىعل الدال إىل حبرف ال املفعول إىل
  .والتوفيق بالعمل وهذا
 اآلية هذه يف تعاىل اهلل بني فيه اعوجاج ال الذي الصراط وهذا ،فيه اعوجاج ال الذي ((املستقيم))  :لهقو      
 لوج عز اهلل بني اآلية هذه ففي ((الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صراط)) :قوله

 أنعم الذين هؤالء؟ فمن ؛والضالون ؟وأيش عليهم واملغضوب ، عليهم اهلل أنعم الذين:  ثالثة أهنا الناس أصناف
 ،به يعملوا ومل احلق علموا الذين هم عليهم اهلل غضب والذين ،به وعملوا احلق علموا الذين هم مهعلي اهلل

 ؛علم بغري هلل تعبدوا جاهلون لكنهم العبادة ويريدون احلق يريدون جاهلون ،علم بغري عملوا الذين هم والضالون
 ؛أشد عليهم اهلل أنعم الذين لطريق خمالفتهم نأل؟ ((الضالين)) على ((عليه المغضوب))  قدم كيف نظرا

 وكال ؛علم غري عن خالفوا الذين من وعقوبة واستكبارا كربا أشد علم عن واملخالف علم عن خالفوا ألهنم
  .اهلل من ىهد ىعل ليسوا ألهنم وذلك ،ضالة الطائفتني كلتا بل ،ضالة الطائفتني

 عليهم أنعمت الذين صراط )) أي وكسرها اهلاء ضم ((عليهم)) كذلك تانءقرا  ((عليهم أنعمت)) :قوله ويف
 يف ليست اليت القراءات أن سابقا قلته ما أكرر ولكن ؛سبعية قراءة (( الضالين وال عليهم المغضوب غير

 هذا رأوا إذا العامة أن :األول السبب:  ثالثة ألسباب بل لسببني ؛العامة عند هبا نقرأ نأ ينبغي ال املصحف
 ألهنم ؛عندهم هتبط الشك منزلته تنزل كذا ومرة كذا مرة رأوه إذا ،تعظيمه قلوهبم مأل قد الذي العظيم القرآن
 إذا ،يعرف ال بأنه يتهم القارئ أن :ثانيا ؛ءبشي فيه يغري ال حمرتما الكرمي القرآن يقرأ أن فينبغي يفرقون ال عوام
 عليه يهجم لكان مصحفه يف الذي غري بقراءة مثال عليه يقرأ إنسان يأيت لو ؛يعلم الذي ما بشيء يعلم ما هو
 يعرف ال مبا أتيت إذا لكن ؛هلل واحلمد عندنا وهو جدا حمرتم العامة عند القرآن ؛املسجد من يطرده رمبا يضربه رمبا

 نعم ، يقرأ وال يعرف ما هذا ،خري فيه ما هذا ويقولون يستهينونك الناس أن مفسدة وهذه منه ويلك فيا العامي
 ما أليش عليهم يقرأ ما بدل يضم يعرف ما هذا قال (( عليهم أنعمت الذين صراط )) العام عند تقرأ لو اآلن



 إنه :هذا وقال ،الظن بك العامي وأحسن العوام عند قرأت إذا أنك :الثالثة املفسدة.  نعم؟ بالكسرة عليهم يقرأ
 وال ،املصحف قراءة على ال القرآن يقرأ مث ؛خيطئ قد فقد ىأخر  مرة يقلدك أن حاول مث ؛علم عن إال يقرأ مل

 أتريدون يعرفون بما الناس حدثوا) ـ رضي اهلل عنه ـ: علي قال وهلذا ؛مفسدة وهذه قرأها الذي التايل قراءة على
 لبعضهم كان إال عقولهم تبلغه ال حديثا قوما تحدث لم إنك) :مسعود ابن وقال ؟(ورسوله اهلل يكذب أن

 نعم ؟ عمر يسمعها مل بقراءة الفرقان سورة يف قرأ حني به فعل ماذا حكم بن هشام مع اخلطاب بن عمر ؛(فتنة
 أنزلت هكذا فقال فقرأ قرأا) قالو  وسلم عليه اهلل صلي النيب ىلإ وصال حىت قراءته وأنكر وخاصمه وتله جبذه
 اهلل رضيـ  عمر كان فإذا ؛ أحرف سبعة ىعل نزل األول يف القرآن ألن (أنزلت هكذا قال فقرأ قرأا لعمر وقال

 أن دام ما هلل واحلمد !منه ويلك يا  نعم؟ قراءتك غري تقرأ يسمعك بعامي بالك فما بصحايب فعل ما فعل ـ عنه
 أهد   بأس فال القراءات من واحد ىعل قتصرا لو وأنه قراءة بكل نساناإل يقرأ أن جيب ال أنه على متفقون العلماء

 غريه يف جتده ال شرحا السالكني مدارج يف اهلل رمحه قيم ابن شرح وقد عظيمة فوائد فيها والسورة  ؛وأسباهبا الفتنة
         ........... احلمد هلل رب العاملني . عظيما شرحا الكتب من
 استحقاقه وإثبات الكامل عزوجل هلل احلمد إثبات :((العالمين رب هلل الحمد )) :الكرمية اآلية فوائد من   

. ،هللالالم  فمن واالستحقاق االختصاص وأما احلمد أل صيغة فمن الكامل أما ؛بذلك واختصاصه  
: قال ولكنه العاملني لرب يقل مل ؛بالربوبية وصفه على باأللوهية تعاىل اهلل وصف تقدمي : الكرمية اآلية فوائد ومن

 يقال أن وإما ؛مساءاأل مجيع تتبعه والذي به اخلاص العلم سماال هو(( اهلل)) ألن إما وهذا ((العالمين رب هلل))
 األلوهية ينكرون الرسل إليهم جاءت الذين ألن وتعاىل سبحانه ربوبيته ذكر على وجل عز اهلل قدمها األلوهية ألن
. فقط  

 من بالعامل املرادأن  التفسري يف لنا وسبق ((العالمين)) :لقوله العامل جلميع تعاىل اهلل ربوبية عموم :فوائدها ومن 
  . العاقل وغري والعاقل ،النامي وغري النامي املخلوقات كل وجل عز اهلل ىسو 
 تضمناه ما وإثبات ؛والرحيم الرمحن: الكرميني االمسني هذين إثبات :يةاآل هذه فوائد من(( الرحيم الرحمن))   
. الفعل هي اليت والرمحة الوصف هي اليت الرمحة من  

 نوع ما ليسأ سائل كأن((  العالمين رب)): قال ملا ألنه الرمحة ىعل مبنية وجل عز اهلل ربوبية أن: فوائدها ومن 
  . ((الرحيم الرحمن)) :قال  ؟وإنعام رمحة ربوبية أو ؛وانتقام خذأ ربوبية هي هل ؟الربوبية هذه

 وإمنا ؛الدين ليوم وملكوته عزوجل اهلل ملك إثبات ،ملك أو ((الدين يوم مالك)) بعدها اليت اآلية فوائد ومن   
.أيضا وامللوك امللكيات مجيع تتالشى اليوم ذلك يف أنه من التفسري يف ذكرناه ملا ذلك خص  



. ((الدين يوم مالك)): لقوله البعث إثبات فوائدها ومن   
 ووجه((  نعبد إياك)) :قوله يف ؛هلل العبادة إخالص: فوائدها من (( نستعين وإياك نعبد إياك))        

.لو ماملع تقدمي :اإلخالص  
  .املفعول قدم حيث (( نستعين وإياك)) :لقوله ؛وجل عز هلل ستعانةاال إخالص :أيضا فوائدها ومن 

 البر على وتعاونوا)) :تعاىل قوله يف جاء وقد ؟ هلل االستعانة إخالص يقال كيف :قائل قال فإن            
  وجل؟ عز اهلل غري من املعونة إثبات  ((ىوالتقو 

 وهذا ؛وقوتك حولك من وتتربأ وجل عز اهلل على تعتمد أنك مبعىن تفويض ستعانةا: نوعان ستعانةاال:  قلنا
: تعاىل اهلل قال وهلذا ؛عبادة ليست فهذه به تقوم أن تريد فيما املشاركة مبعىن ستعانةاو   ؛وجل عز باهلل خاص

  .((ىوالتقو  البر ىعل تعاونوا))
 جتوز إمنا باملخلوق ستعانةاال ،ال قلنا حوال؟األ مجيع يف جائزة باملخلوق االستعانة وهل :قائل قال فإن        

 ستعانا الناس من أحدا أن فلو ؛به يستعني أن جيوز ال فإنه قادرا يكن مل إذا وأما ؛عليه قادرا املستعان كان حيث
 بغائب استعان ولو ؟ينفعك فكيف شيئا نفسه عن يغين ال القرب صاحب ألن ؛شرك هو بل حرام هذا فإن بقرب
 شرك أيضا فهذا بلده يف مهمته ىعل هيعين الدنيا شرق يف الذي الويل أن يعتقد أن مثل ،عليه يقدر ال أمر يف

                                                                   . هناك وهو يعينك أن يقدر ال ألنه أكرب شركا
 مأمور فاإلنسان ،تفعل ال أن األوىل ،تفعل ال أن األوىل :قلنا  ؟ جائزة باملخلوق االستعانة وهل :قائل قال فإن
 رأيت إذا أنت لكن ؛املذموم السؤال باب من بغريه االستعانة ألن ؛يستعني أن ينبغي ال الغري لكن أخاه يعني أن

 ترك هو إمنا ؛عليك احرام ليس ،احرام ليس فإنه هستعنتا لو ولكن ؛تعينه بأن مأمور فأنت معونة إىل حتتاج أخاك
 يعد وال ،إليه حمسنا تكون ستعنتها إذا فهنا ؛صدره له وينشرح يسره مما به ستعانتكا أن علمت إذا إال ؛لألوىل

 اللحم فيها النار على الربمة ووجد بيته دخل حني والسالم الصالة عليه النيب فعل كما ؛املذمومة املسألة من هذا
 على به تصدق لحم هذا لكن اهلل رسول يا بلى قالوا ؟ النار على البرمة أرى ألم) :قال الطعام له قدم فلما
 ؟ عليها شاقا األمر هذا سيكون هل احلال هذه يف بريرة أرأيتم ؛(هدية منها ولنا صدقه لها هو :فقال ؛بريرة

 ويفرح هبذا يسر أنه تعلم وأنت احلوائج من حباجة بأخيك استعنت إذا مثال فأنت ؛ وتفرح به ستسر بل ا ؛ أبد
 ،أحد جبل من عليه أثقل  به استعانتك أن ىير  بشخص استعنت لو لكن ؛إليه إحسانا تكون به استعانتك فإن
.  أيضا لك إذالل وفيه عليه إحراج فيه ألن؛ ال تستعينه؟ هل  



 العبادة ىعل استعانته بعد وجل عز اهلل إىل اإلنسان جلوء ((المستقيم الصراط إهدنا)) :قوله فوائد ومن         
 ىلتقو  استعانة ومن ((نعبد إياك )) عليه يدل إخالص من للعبادة بد ال ألنه راجع ؛املستقيم صراط يهديه أن
 هذه فصارت ((المستقيم الصراط إهدنا)) :قوله يف للشريعة إتباع ومن (( نستعين وإياك)) :لقوله العبادة ىعل

 الشريعة هو املستقيم الصراط ألن ؛إتباع :والثالث،  استعانة :والثاين ،عبادة: كله للدين متضمنة الثالث اآليات
 وسلم آلهعلى و  عليه اهلل صلى حممد نبينامن؟  هبا جاء اليت الشريعة هي لنا وبالنسبة ؛الرسل هبا جاءت اليت

. والسالم الصالة عليه الرسول نتبع أن هذا ويعين  
 بل ،إىل إهدنا :يقل مل يعين ((إهدنا )) من اجلر حرف حذف حيث القرآن بالغة : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  .التوفيق وهداية العلم داللة هي اليت اهلداية طلب يتضمن أن ألجل ذلك من والفائدة  ((.الصراط إهدنا)): قال
 الداللة جمرد إال فيها ليس فاألوىل ، وعمل توفيق وهداية وإرشاد، علم هداية:  قسمني إيل تنقسم اهلداية ألن 

 اهلل قال الناس بعض حيرمها قد وهذه ،الشريعة وإتباع للهدى التوفيق فيها الثانية ؛كل أحد هدى قد سبحانه واهلل
 عليه ودللناهم احلق هلم بيننا يعىن ((هديناهم))(( الهدى على العمى فاستحبوا فهديناهم ثمود وأما))  :تعاىل

 وهداية واإلرشاد العلم هلداية شامل اآلية هذه يف اهلداية طلب ليكون إىل حذفت فلهذا ؛له يوفقوا مل ولكنهم
  .واإلتباع التوفيق
 قال مستقيم فهو للحق موافقا كان فما ؛ومعوج ،مستقيم:  قسمني إىل ينقسم الصراط أن :فوائدها ومن       

  .معوج فهو له خمالفا كان وما((  فاتبعوه مستقيما صراطي هذا وأن:))تعاىل اهلل
إىل آخره.((  عليهم أنعمت الذين صراط )) :قال مث   

 أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط إهدنا )) اإلمجال بعد التفصيل ذكر :الكرمية اآلية هذه فوائد من
 للتفصيل وتتشوف ترتقب جممال الكالم هاجاء إذا النفس فإن ؛فائدة فيه اإلمجال بعد التفصيل ألن ((عليهم
 عليهم اهلل أنعم الذين أن بيان :وهو ثانية فائدة أيضا فيه مث ؛(( عليهم أنعمت الذين صراط )) :فقال والبيان

.املستقيم الصراط ىعل  
 اهلل غضب آخر وقسم ،عليهم اهلل أنعم قسم :أقسام ثالثة إىل الناس انقسام :بعدها وما هي أيضا فوائدها ومن 

 فهم عليهم املغضوب وأما ؛واتبعوه احلق علموا الذين هم أهنم سبق عليهم اهلل أنعم فالذين ؛ضالون وقسم ،عليهم
.احلق جهلوا الذين فهم الضالون وأما ؛وخالفوه احلق علموا الذين  

 هم ؟العناد خروجهم سبب الذي فمن ؛العناد أو اجلهل إما املستقيم الصراط عن واخلروج الضالل وأسباب 
 وعلى احلق يعلم ال من كل :هم اجلهل خروجهم سبب الذين وآخرون ؛اليهود رأسهم ىوعل عليهم املغضوب



 واليهود هم فصاروا احلق علموا فقد البعثة بعد أما النصارى أعين البعثة قبل حلاهلم بالنسبة وهذا ؛النصارى  رأسهم
 عيسى شريعة بأن يؤمنون ذاهلو  ؛النصارى أعين بالنسخ يؤمنون ألهنم ؛أشد هم بل عليهم مغضوب كلهم سواء

يف  شرائع بنسخ فآمنوا تناقضوا وأولئك باطلة جادة علي فهم بذلك يؤمنون ال واليهود ؛موسى لشريعة ناسخة
 بالنسبة وسلم عليه اهلل ىصل حممد شريعةيف  الشرائع بنسخ يؤمنوا ومل موسى لشريعة بالنسبة عيسى من؟ يف
.اليهود طريق من أخبث طريقهم وكان متناقضني فكانوا عيسى لشريعة  

 حبر من قطرة هذا لكن العظيم مبعانيهاحييط  أن لغريي وال يلال   ميكن وال عظيمة هذه السورة حال كل وعلى 
.  

 


